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CONSERVAÇÃO DE SEMENTES DE FREIJÓ-CINZA 
(Ccrclia goeldiaria 1-luber) 

Noemi Vianna Martins Leão 1  e Bsemary 
Moraes Ferreira Viégas 

As sementes de freijó-cinza (Corta goe1diara liu 
ber) perdem rapidamente o poder germinativo, quando arma 
zenadas em condições de ambiente natural na Amazônia. Es 
te fato constitui-se num dos princIpais problemas para o 
cultivo racional do freijó-cinza, que é uma espécie de al 
to valor comercial. 

Este trabalho teve como objetivo determinar o tipo 
de embalagem e as condições ideais para manter a viabili 
dade das sementes de freijó-cinza por um período mais lon 
go. 

As sementes foram coletadas na Floresta Nacional 
do Tapajós, no município de Santarém, Estado do Pará. Os 
testes de germinação e teor de umidade foram realizados 
no Laboratório de Sementes do CPATU, em Belém (PA). Para 
os testes de germinação foram utilizados germinadores a 
25°C, substrato de papel mataborrão e seis repetições de 
50 sementes. A conservação da viabilidade das sementes 
foi verificada a cada dois meses, com a retirada das 
amostras que estavam nos quatro ambientes testados: 1) arn 
biente natural (sala de laboratório, com 26 °C e 80% de 
umidade relativa, sujeitos a variações); 2) câmara seca 
(120C e 30% de umidade relativa); 3) câmara fria (8 °C e 

o 	 - 	o 
5O/ de umidade relativa);e, 4) camara umida (14 C e 	80% 
de umidade relativa, sendo esta última variável). 	Foram 

utilizados dois tipos de embalagens: permeável (saco de 
papel) e semi-permeável (saco de plástico). 

Após onze meses, a melhor condição de armazenamen 
to para sementes de freijó-cinza, com baixo teor de umida 
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de inicial, foi a câmara fria com o uso de embalagem se 
mi-permeável, mantendo o poder germinativo das sementes 
igual a 32,67%. 


